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—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
 

(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 
munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 
 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sar-
tzeko, baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
 
 

Jaunartzerako abestia 
 
Gau erdian Zu zara 
distira argizkoa; 
isiltasun osoan 
hor Zure mintzoa.   R/. 

Urratu da mundutik 
ilunpe itxia, 
sortuazoz zerutik 
Zuk argi barria.   R/. 

 
 R/. Maitasun-agerpen 
       Isiltasun osoan 
       Hitza gizon sortzen. 

 

† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak eta Se-
meak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 

† Goazen Jaunaren bakean.  
—Eskerrak Jainkoari. 
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Eta haren betearen betetik guztiok hartu dogu, 
grazia graziaren gain hartu ere. Legea Moisesen 
bidez emon zan; grazia eta egia, barriz, Jesu 
Kristoren bidez etorri dira. Jainkoa ez dau inork 
inoiz ikusi; Aitaren altzoan dagoan eta Jainko 
dan Seme bakarrak emon deusku haren barri.] 

Jaunak esana 
 
(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke. Eta, bitartean, aldarea 

gertatu, korporala zabalduz eta Gure Jauna ekarriz). 
 

Oharra 
Bada konpromiso bat gure beharrizanei erantzutea, 
eta gure inguruko behartsuei laguntzea. Horren 
ezaugarri dogu orain egiten dogun diru-batzea: be-
hartsuaren ondoan gagozela adierazten dogu. Hau 
Jesusengandik beragandik ikasi dogu. 
 
ESKARIAK 
 
† Gaur Jesus jaio jaku eta, beronen bidez, hu-
rreko Jaungoikoa, Jaungoiko maitale eta salba-
tzailea, bere bizia emon gura deuskun Jaungoi-
koa agertzen jaku. Horregaitik, konfiantza osoaz, 
gure eskariak aurkezten deutsoguz. 
 
• Txiroenek, baztertuek, gaixoek, etorkinek, 

langabetuek, bakarrik dagozanek eta sufri-
tzen dabenek ere Gabonen misterioa ospatu 
eta behar daben alkartasuna aurkitu daien. 
Eskatu deiogun Jaunari. 
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egin da gizon osoki: 
munduak hori baleki! 
 
 
GABONEN IRAGARPENA 
 
Irakurleak: 
 
 Anai-arrebok, barri ona iragarten deutsuegu, 
 poz handia herri osoarentzat, 
 entzun bihotz alaiz! 
 Milaka eta milaka urte igaro ziran 
 Jaungoikoak zerua eta lurra sortu ebazanetik 
 eta gizakia bere antz eta irudiko egin ebanetik; 
 eta milaka eta milaka urte, 
 atertu ebanetik eta Goi-goikoak ostadarra,  
 itunaren eta bakearen zeinua, 
 distiratuazo ebanetik. 
 
 Erroma sortu zaneko 752.  
(zazpirehun eta berrogeita hamabigarren) urtean; 
 Octavio Augustoren inperioaren 42.  
(berrogeita bigarren) urtean, 
 lurrean bakea nagusi zanean, 
 munduaren seigarren aroan, 
 orain dala 2015 (bi mila eta hamabost) urte, 
 Judako Belenen, Israelgo herri apalean, 
 orduan erromatarren menpe egoan herrian, 
 askatxo batean, ostatuan lekurik ez egoalako, 
 Maria Ama Birjinagandik, 
 Dabiden etxeko eta familiako Joseren emazteagandik, 
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«Nire Seme zara Zu; 
Neuk zaitut gaur sortu»? 
Eta beste behin: 
«Aita izango nau Harek Ni 
eta Seme izango dot Nik Ha»? 
 Bere Lehen-semea barriro munduan sartuazotean, dino: 
 «Gurtu begie Bera Jainkoaren aingeru guztiek». 

Jaunak esana 
 
Ebanjelioa 

 
 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Joanen liburutik   
(Jn 1, 1_18) 
 
Hasieran bazan Berbea, 
eta Berbea Jainkoagaz zan, 
eta Jainkoa zan berbea. 
Berbea hasieran Jainkoagaz zan. 
Gauza guztiak beraren bidez eginak dira, 
eta egindakorik ezer ez da Ha barik egin. 
Berbeagan zan bizia, 
eta bizia gizakien argia zan; 
argiak ilunpetan argi egiten dau, 
baina ilunpeek ez eben onartu. 
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Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz: 
 

(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 
 

Erantzun salmoa: Sal 97, 1. 2_3ab. 3cd_4. 5_6 

 
 

R/. Ikusi dabe lur-muga danek 
    gure Jainkoagandiko garaipena. 
 
Kanta Jaunari kantu barri, 
egin ditu-eta hainbat harrigarri. 
Bere eskoiak emon deutso garaipena, 
bere beso santuak. R/. 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 

† Eguberri on, senideok: Zorionak! 
Hau zoriona! Itxaroten izan dogun barririk han-
diena, pozgarriena, emon jaku emon, eta ospa-
tzen dihardugu: merezi dau.  
Hauxe da barria: Jaungoikoa ez da han urrunean 
dan nonor edo zeozer; Jainkoa geure artean jai-
obarri dan umetxoa dogu, sinistu gura dogunon-
tzat. 
Harengana hurreratzen bagara irribarrez beteko 
gaitu, poztasunez bialduko gaitu, maite gaitula 
Jainkoak sentituazoz. Ospatu daigun barri poz-
garri hau; bilatu daigun Jainkoa gure egunero-
koan. 
 
Sarrera-abestia 
 
Aspaldian urrunean sortu zan Jainko-Semea. 
Gaur sortzen da gure artean: 
zabalik euki etxea, zabalik bihotz barnea. 
 
R/. Gaur sortzen da gure artean: 
 zabalik euki etxea,  zabalik bihotz barnea. 
 
Ilunpeetan, giltzapeetan, 
hor zagozenok gaur jaiki! 
Horra Jauna bizitz hontan 
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• Gure herriak eta munduko herri guztiek ba-
kean, zuzentasunean eta alkartasunean au-
rrera egin daien. Eskatu deiogun Jaunari. 

• Gabonak ospatuz, gure familiak batasunean 
bizi izan daitezan eta giza eta kristau balio-
etan hazi. Eskatu deiogun Jaunari. 

• Gure alkarteak eta munduko bazter guztietan 
Kristoren jaiotzea ospatzen diharduan Eli-
zeak pozez bizi daigun Gizakundearen mis-
terioa. Eskatu deiogun Jaunari. 

† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan 
indar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
(Gurejauna agurtu ondoren —belauna okertuz edo burua ma-
kurtuz—, esan): 

 

—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
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 Jesus jaio zan, Jaungoiko betierekoa, 
 betiereko Aitaren Semea eta benetako gizona, 
 Mesias eta Kristo deitua, 
 gizateriak itxaroten eban Salbatzailea. 
   
  Poztu gaitezan eta egin daigun jai. 
 Ospatu daigun barri ona, 
 historian, munduan eta gizaterian  
 izan dan barririk onena. 
 
 
AINTZA (—Ohargileak) 
 Abendualdian bideak prestatu deutsoguz sal-
batzera etorriko jakunari. Gabon dogu; heldu da 
Salbatzailea; geure artean jaio da. Emon deio-
gun Aintza Jainkoari Belengo estalpean abesten 
diharduen aingeru guztiekin; poztu gaitezan ar-
tzainekin; poztu daigun inguru guztia gure kan-
tuekin. 
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[Agertu zan gizon bat, Jainkoak bialdua: Joan 
eban izena. Autormenerako etorria zan: argia-
ren autormena egitera, haren bidez guztiek si-
nestu egien. Bera ez zan argia, argiaren autor-
mena egin behar ebana baino.] 
Berbea zan egiazko argia, 
mundura etorriz gizaki guztiak argitzen dituana. 
Munduan egoan 
eta mundua haren bidez egina dan arren, 
munduak ez eban ezagutu. 
Bereakana etorri zan, 
eta bereek ez eben onartu. 
Onartu eben guztiei, barriz, 
haren izenean sinesten dabenei, hain zuzen ere, 
Jainkoaren seme_alaba izateko ahalmena emon 
eutsen. 
Honeek ez dira giza odoletik sortu, 
ez eta giza nahieratik ere, 
Jainkoagandik baino. 
Eta Berbea gizon egin zan, 
eta gure artean jarri eban bizilekua, 
eta ikusi dogu haren aintza,  
Aitagandik graziaz eta egiaz betea 
datorren Seme bakarrari jagokon aintza. 
 [Joanek Haretaz egin eban autormen, oihuka 
esanez: «Hau zan nik esan neban Ha: Nire ondo-
ren datorrena nire aurretik jarri da, ni baino le-
henagokoa zan-eta». 
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Ezagutuazo dau Jaunak Beragandiko garaipena, 
agertu dau atzerrien aurrean bere zuzentasuna. 
Oroitu da bere maitasunaz, 
Israel etxeari deutson leialtasunaz. R/. 
 
Ikusi dabe lur-muga danek 
gure Jainkoagandiko garaipena. 
Lur osoa, egiozu txalo Jaunari, 
egin oihu eta irrintzi, egin eresi. R/. 
 
Eresi Jaunari kitararekin, 
kitara eta salterio ozenarekin; 
turuta eta adar hotsean, 
egin txalo errege dan Jaunaren aurrean. R/. 
 

HITZAREN LITURGIA 
 
Oharra irakurgaiei 
 
Zelan izaten diran gauzak, senideok! Gizakiok barri onen 
egarri gara, eta barri guztiak —barri-emoileen artean ager-
tzen diranak, behintzat— txarrak izaten dira. Jainkoagandik 
jatorkuzanak, ordea, onak dira, ba… Baina, edo sinistu ez 
edo, guretzat ez dirala uste izanik, aurrera egiten dogu, si-
nisgogor. Ez daitela izan hau gaurkoa. Zein berba gozoz azal-
duko jakun misterioa… eta aurpegiratuko jakun gure bihoz-
gogorra. Barruratu daigun entzuten doguna, esker onez. 
 
 
Isaias Profetearen liburutik      (Is 52, 7_10) 
 
Bai ederrak dirala mendi gainetan 
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albistariaren oinak! 
Bakea iragarten dau, 
zorionaren barri ona emoten 
eta salbamena iragarten!  
Sioni dinotso: 
 «Zure Jainkoa errege da» 
Entzun zure zaintzaileen oihua! 
Oihuka dihardue, 
poz-irrintzika, guztiek batera; 
euren begiz ikusten dabe-eta  
Jauna Sionera bihurtzen. 
Ekin poz-oihuka guztiok batera, 
Jerusalemeko horma jausiok; 
Jaunak bere herria kontsolatu dau-eta, 
eta askatu dau Jerusalem. 
Herri guztien aurrean erakutsi dau Jaunak 
bere beso santuaren indarra, 
eta munduko bazter guztiek ikusiko dabe 
gure Jainkoaren salbamena. 

Jaunak esana 
 
Bigarren irakurgaia 
 
Hebrearrei egindako gutunetik   (Heb 1, 1_6) 
 
 Askotan eta era askotara berba egin eutsen antzina Jain-
koak Profeten bidez gure asabei; azkenak diran egun honee-
tan, barriz, bere Semearen bidez berba egin deusku. Seme 
hau egin eban gauza guztien oinordeko, egin ere Beraren bi-
dez egin eban-eta mundua. 
 Bera da Jainkoaren aintzaren disdira eta haren izatearen 
irudia. Berak eusten deutse gauza guztiei bere berba indar-
tsuaz. Eta, pekatuen garbikuntza egin ondoren, Jainko han-
diaren eskumaldean jesarri zan zeru-goienetan, aingeruak 
baino gorago jarria, ondaretzat jaso eban izena ere hareena 
baino goragokoa dan ezkero.  
 Izan ere, zein aingeruri esan deutso inoiz: 


